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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.

● Bu sınav için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.

● Bu denemede 20 soru bulunmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DENEME KİTAPÇIĞI

5. SINIFLAR İÇİN

OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK
BECERİ TEMELLİ SORULAR

Bu deneme
1. ünite

konularını
içermektedir.
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1. Varlıklar arasında görülen uyum ve dü-
zen ancak tüm bunları yaratanın bir ve 
tek olması ile gerçekleşir. Her şeyi ya-
ratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve 
tek olmasaydı hem hayatımızda hem de 
evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya 
çıkardı.

Bu açıklamaya aşağıdaki ayetlerden 
hangisi kanıt olarak gösterebilir? 

A) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka 
ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de dü-
zeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22. 
ayet)

B) “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi 
koruyup yöneten de odur.” (Zümer sure-
si, 62. ayet)

C) “Gözler onu göremez; halbuki o, gözleri 
görür...”(En’âm suresi, 103. ayet)

D) “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren 
ve düzene koyandır.” (A’lâ suresi, 2-3. 
ayetler)

2. 
Sözlükte yalvarma, yakarma, seslenme, 
dileme, istekte bulunma gibi anlamlara 
gelir. Dinî bir terim olarak, insanın bütün 
samimiyetiyle Allah’a (c.c.) yönelmesi, 
isteklerini Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan 
yardım dilemesi ve ona güvenip dayan-
masıdır.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

İbadet Şükür

Duaİrade

A) B)

D)C)

3. 
Resim sergisinde gösterdiğimiz dikkati, 
yaşadığımız dünyaya çevirdiğimizde; 
Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, 
dağların, ağaçların, hayvanların ve tabii 
ki biz insanların mükemmel bir şekilde 
yaratıldığını görürüz. Sonra aklımıza şu 
sorular gelir: “Bütün bunlar nasıl var 
olmuştur?”, “Evrendeki bu varlıklar 
kendi kendine var olabilir mi?” Bu 
sorular üzerinde düşündüğümüzde 
evrendeki her şeyin bir yaratıcısı 
olduğu sonucuna ulaşırız. İşte o 
yaratıcı, yarattıklarına benzemeyen ve 
her şeyden üstün olan Yüce Allah’tır.

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir?

A)

B)

C)

D)

Evrendeki her şey kendili-
ğinden oluşmuştur.

Varlıklar tesadüfen meyda-
na gelmiştir.

Evren sürekli bir değişim 
içindedir.

Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
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4. 

Kim çıkarır sabahleyin erkenden,
Dünya’mıza ışık veren Güneş’i?
Gece vakti denizlere serilen,  
Ay doğuyor, kim yapıyor bu işi?
Kışın kuru sandığımız fidana,
Baharda kim yeşillikler giydirir?
Bülbül öter, yuva yapmış ormana,
Bu sedayı ona acep kim verir?

(İbrahim Alaaddin Gövsa, Çocuk 
Şiirleri, s. 11-12)

Verilen şiirde aşağıdakilerden hangisine 
dikkat çekilmiştir?

A)

B)

C)

D)

Allah’ın, her şeye gücünün yettiğine

Allah’ın, her şeyi gördüğüne

Allah’ın, sonsuz ilim sahibi oluşuna

Allah’ın, merhametli olduğuna

5. 
“O karada ve denizde ne varsa bilir, 
onun ilmi dışında bir yaprak bile düş-
mez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir 
taneyi dahi bilir.” (Enam suresi, 59.ayet)

Yukarıdaki ayette Allah’ın hangi sıfatına 
dikkat çekilmektedir?

İlim Basar

Semi Tekvin

A) B)

C) D)

6. 
Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla 
aramaktadır. Ararken her bulduğu 
çocuğu kendi çocuğu zannederek 
bağrına basıp emzirmeye çalışır. Bu 
annenin durumunu arkadaşlarına 
anlatan Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bu 
kadının çocuğunu ateşe atabileceğini 
düşünebilir misiniz? İşte Allah’ın kulları-
na merhameti bu annenin yavrusuna 
duyduğundan çok daha fazladır.” 
demiştir. (Hadis)

Bu hadis aşağıdaki konulardan hangi-
siyle ilgilidir?

Allah görür ve işitir.

Allah vardır ve birdir.

Allah Rahman ve Rahim’dir.

Allah yaratandır.
A)

B)

D)

C)
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7. I. İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi.

 II. Basar: Allah’ın her şeyi işitmesi.

 III. Semi: Allah’ın bir olması.

 IV. Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yet-
mesi.

 V. Muhalefetün lil havadis: Allah’ın yarat-
tıklarına benzememesi.

Yukarıda açıklamaları verilen Allah’ın sı-
fatlarından hangisi yanlıştır? 

A) I ve II B) II ve III

C) IV ve V D) I ve V

8. Ömer, halifeliği zamanında sütçülerin 
süte su katmasını yasaklamış ve bu 
emrini her tarafa duyurmuştu. Bir gece 
Medine’de dolaşırken kızından süte su 
koymasını ve halifenin nasıl olsa görme-
yeceğini söyleyen anneye kızının şöyle 
cevap verdiğini işitir:  Ömer görmez ama 
Rabb’im görür. Vallahi ben onun görece-
ği yerde yapmadığım bir işi görmediği 
yerde de yapmam.

Bu metinde Allah’ın hangi sıfatına vurgu 
yapılmıştır?

Kudret

Basar

Tekvin

Semi
A) B)

C) D)

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki 
düzene örnek verilemez?

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarat-
tık.” (Kamer suresi, 49.ayet)A)

B)

C)

D)

“Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum 
içinde yaratan odur. Rahman’ın ya-
ratışında hiçbir düzensizlik göremez-
sin. Gözünü çevir de bir bak, bir bo-
zukluk görebiliyor musun?” (Mülk su-
resi, 3.ayet) 

“Kim Allah’a dayanırsa, Allah ona 
yeter.” (Talak suresi, 2-3.ayetler)

“Her şeyi yaratan ve bir düzene göre 
düzenleyen Allah’tır.” (Furkan suresi, 
2.ayet)
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10. İnsan çevresinde olup bitenler üzerinde dü-
şünür. Nelerin iyi veya kötü olduğunu anla-
maya çalışır. Yararlı ve zararlıyı, doğru ile 
yanlışı ayırt eder.

İnsanlarda bulunan bu özellik aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

İrade

A)

Akıl

B)

Sorumluluk

C)

İçgüdü

D)

11. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 
öğretmenimiz; “Çocuklar! Siz bir sanat 
eseri gördüğünüzde onun bir sanatçı 
olmadan yapıldığını düşünür müsünüz? 
Bu mümkün değildir. Her eserin bir sahi-
bi vardır. Evrenin kendisi bir eserdir ve 
bu eserin de ---- vardır.” dedi.

Bu parçada öğretmenin konuşması dü-
şüncenin akışına göre aşağıdakilerden 
hangisi ile tamamlanamaz?

A) bir sahibi

B) bir hikâyesi

C) bir yaratıcısı

D) bir meydana getiricisi

12. 
Dünya, Güneş’e şimdikinden daha ya-
kın olsaydı yeryüzünün sıcaklığı daha 
fazla olur ve canlıların büyük kısmı dün-
yada yaşayamazdı. Daha uzak olsaydı 
yeryüzünün sıcaklığı daha da düşer ve 
yine canlıların büyük kısmı yaşamını 
sürdüremezdi.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çı-
karılabilir?

A)

B)

D)

C)

Dünya’da iklim değişikliklerinin 
görülmesi normaldir.

Yeryüzündeki sıcaklık dengesi-
nin korunması gerekir.

Allah, evreni mükemmel bir 
denge içinde yaratmıştır.

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklı-
ğını sabit tutmak gerekir.
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13. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın 
“Tekvin” sıfatına vurgu yapmamaktadır? 

A) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuz-
luk göremezsin...” (Mülk suresi, 3. ayet)

B) “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı ya-
ratandır. Her biri bir yörüngede yüzmek-
tedir.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet)

C) “… Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren 
ve mukadderatını tayin eden Allah yüce-
ler yücesidir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

D) “Rabb’inize alçak gönüllüce ve için için 
dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sev-
mez.” (A’râf suresi, 55. ayet)

14. 
Şöyle bir düşünüyorum da; ayaklarımız 
kafamızın yerinde kafamız da ayakları-
mızın yerinde olsaydı. Gözlerimiz göbe-
ğimizde göbeğimiz de gözlerimizin ye-
rinde olsaydı. İşte o zaman Allah’a şük-
rediyorum. İyi ki böyle var etmiş bizleri.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

Allah, her şeyi yerli yerince 
yaratmıştır.

Allah, tüm kâinatın sahibidir.

A)

B)

C)

D)

Allah’ın her şeye gücü yeter.

Allah, her şeyi hakkıyla bilir.

15. “Güneş’i ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılla-
rın sayısını ve hesabını bilmeniz için Ay’a 
evreler koyan Allah’tır. Allah, bunları boş 
yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen 
bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.”
(Yunus suresi, 5. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A)

B)

D)

C)

Evrendeki düzeni sağlayan Allah’tır.

Allah, dünyayı çeşitli evrelerde 
yaratmıştır.

Allah’ın yarattıklarında insanlar 
için faydalar vardır.

Allah, yarattıkları üzerinde insan-
ların düşünmesini ister.
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16. 

Evrenin yaratıcısı tektir. 
Eğer evrende Allah’tan 
başka yaratıcı olsaydı 
düzen sağlanamazdı. 
Oysa evrende mükem-
mel bir düzen ve uyum 
vardır.

Bu parçada anlatılanı en iyi aşağıdaki 
ayetlerden hangisi ifade eder? 

A)

B)

C)

D)

“O (Rabb) ki seni yarattı, seni dü-
zenledi, sana ölçülü bir biçim ver-
di.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

“Güneş ve Ay bir hesaba göre ha-
reket etmektedir.” (Rahmân suresi, 
5. ayet)

“Göğü (Allah) yükseltti ve mizanı O 
koydu.” (Rahmân suresi, 7. ayetler)

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan 
başka tanrılar bulunsaydı yer ve 
gök (düzeni) kesinlikle bozulup git-
mişti…” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

17. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde evren-
deki düzene vurgu yapılmamıştır?

A) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren 
odur…” (Zuhruf suresi, 11. ayet)

B) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket 
etmekte)dir…” (Rahmân suresi, 5. ayet) 

C) “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi or-
tak koşmayın…” (Nisâ suresi, 36. ayet)

D) “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) 
göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

18. 
“Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde 
yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında 
hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çe-
vir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor 
musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A)

B)

D)

C)

Evrendeki düzene vurgu yapılmıştır.

Allah’ın tekvin sıfatından söz edil-
miştir.

İnsanların evreni anlamak için du-
yularını kullanması istenmiştir.

Allah’ın her an yaratmaya devam 
etmesine vurgu yapılmıştır.
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19. 

“O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, 
nehirler meydana getiren, orada her 
türlü meyveden (erkekli dişili) iki eş 
yaratandır. O, geceyi gündüze bürü-
yor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir 
topluluk için (Allah’ın varlığını göste-
ren) deliller vardır.” (Ra’d suresi, 3. 
ayet)

Bu ayette insanlar aşağıdakilerden han-
gisine yönlendirilmektedir? 

A)

B)

C)

D)

Aralarındaki anlaşmazlıkları gi-
dermeye

Evrendeki düzenden hareketle 
yaratıcının varlığına ulaşmaya

Kendisi için yaratılan yiyecek-
lerden yiyip içmeye ancak israf 
etmekten kaçınmaya

Allah’ın insanların hayatlarını 
düzenlemek için peygamberler 
gönderdiğine inanmaya

20. I. “Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah 
her şeye kadirdir.” (Nur suresi, 45. ayet) 

 II. “... Siz hiç düşünmez misiniz?” (En’âm 
suresi, 50. ayet)

 III. “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri bun-
ları hakkıyla düşünür.” (Zümer suresi, 9. 
ayet)

Verilen ayetlerden hangisi insanın aklını 
kullanmasına vurgu yapmamaktadır? 

A) B)

C) D)

Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. 
Aylin sınıfta “Evrende bir düzen vardır.” 
konulu sunum yapacaktır.

Buna göre Aylin, aşağıdaki ifadelerden 
hangisini kullanmamalıdır?

A)

B)

D)

C)

Evrendeki her şey tesadüfen 
oluşmuştur.

Evrendeki düzen bir yaratıcının 
varlığına işaret eder.

Evrendeki her şey bir ölçüye 
göre yaratılmıştır.

Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır.

2. 
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka 
ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düze-
ni bozulurdu.” (Enbiya suresi, 22.ayet)

Bu ayette Allah’ın hangi sıfatına vurgu 
yapılmaktadır?

TekvinA)

Muhalefetün lil havadisB)

KudretC)

VahdaniyetD)

3. 

Komşumuz olan Terzi Yusuf Amca 
işini temiz ve kaliteli yapmaya özen 
gösteren dürüst, çalışkan bir esnaf-
tır. Müşterilerini memnun etmek için 
işini en iyi şekilde yapmanın gayreti 
içindedir. Her zaman dükkânını aç-
tığında “Allah’ım hayırlı ve bol ka-
zançlar diliyorum.” diyerek Allah’a 
dua eder.

Buna göre Yusuf Amca için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A)

B)

C)

D)

Amacına ulaşmak için emek har-
camaktadır.

Çalışmalarını tamamladıktan son-
ra Allah’a dua etmektedir.

Çalışmalarının karşılıksız kalma-
yacağının farkındadır.

Başarıya sadece dua ederek ula-
şacağını düşünmektedir.
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4. I. “De ki! Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu? Doğrusu, ancak akıl sahipleri bun-
ları hakkıyla düşünür.” (Zûmer suresi, 9. 
ayet)

 II. “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiç-
bir şey gizli kalmaz.” (Al-i İmran suresi, 
5.ayet)

 III. “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı 
tesbih etmektedir...” (Hadid suresi, 
1.ayet)

 IV. “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı 
yaratandır. Her biri bir yörüngede yüz-
mektedir.” (Enbiya suresi, 33.ayet) 

Yukarıda verilen ayetlerin hangisi evren-
deki düzen ile ilgilidir? 

A) I B) II C) III D) IV

5. Allah’ın Kur’an’da insanlardan kesinlikle 
yapmalarını istediği iş ve davranışlara 
farz denir.

Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetler-
den biri değildir?

A)

B)

D)

C)

Namaz kılmak.

Kurban kesmek.

Zekât vermek.

Oruç tutmak.

6. Aşağıda verilenlerden hangisi oruç tut-
makla yükümlüdür?

A)

B)

D)

C)

Sürekli bir hastalığı bulunanlar

Sağlık durumu elverişli olmayan 
yaşlılar

Hamile ve bebek emziren kadınlar

Ergenlik çağına girmiş sağlıklı olan 
kişiler
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7. Ramazan ayı ile ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. 

Oruç bu ayda tutulur.

Kurban bu ayda kesilir.

A)

B)

D)

C)

Teravih namazı sadece bu ayda 
kılınır.

8. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

 I. De ki: O, Allah’tır, bir tektir.

 II. Allah Samed’dir (Her şey ona muhtaç-
tır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

 III. Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin ba-
bası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. 
(Kimsenin çocuğu da değildir.)

 IV. Hiçbir şey ona denk ve benzer de değil-
dir.

Anlamı verilen sure aşağıdakilerden 
hangisidir?

İhlas suresi

Nas suresi

Fatiha suresi

Yasin suresiA)

B)

D)

C)

9.    ● Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok 
söz edilen peygamberlerden biridir.

● Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de kendi adıyla 
da bir sure vardır. 

● Kâbe, kendisi ve oğlu İsmail (a.s.) tara-
fından yapılmıştır.

● Allah’a (c.c.) samimiyetle inanması, cö-
mertliği ve Allah’a (c.c.) teslimiyeti tüm 
inananlar için güzel örneklerdir. 

Verilen özellikler aşağıdaki peygamber-
lerden hangisi ile ilgilidir?

Hz. İbrahim Hz. Yusuf

Hz. DavutHz. İsa

A) B)

D)C)
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10. Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi-
si yanlıştır? 

A)

B)

C)

D)

Dua, Allah’a yönelmektir.

Dua, sadece kendimiz için edilir.

Dua, Allah’tan istek ve dilekte bu-
lunmaktır.

Dua, Allah’a yalvarmak ve yakar-
maktır.

11.   ● Oruca başlama vaktidir.

● Orucun açılma vaktidir.

● Oruç tutmak için gece kalkılıp yemek 
yeme vaktidir. 

Verilenler içerisinde aşağıdakilerden 
hangisinin tanımı bulunmaz?

A) İmsak B) Sahur

C) İftar D) Fitre

12. 
Diyabet hastalığı olanlar açlık ve 
susuzluğa dayanamazlar. Diyabet, 
henüz çaresi bulunmayan rahatsız-
lıklar arasında yer alır. Bir rahatsız-
lığı olan ve bu rahatsızlığı geçme-
yecek durumda olan insanlar oruç 
ibadetini yerine getiremezler. Yüce 
Allah, insanlara ibadetlerde birta-
kım kolaylıklar sağlamıştır. Bu du-
rumda olan insanlara da bir kolaylık 
sağlanmıştır.

Bu kolaylık aşağıdaki isimlerden hangi-
siyle isimlendirilir? 

Fitre

A)

Fidye

B)

Kefaret

C)

Kaza

D)
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13. Oruç tutan insan, dinimizin sakınılma-
sını istediği kötü huy ve davranışlardan 
her zamankinden daha fazla uzak dur-
malıdır. Yalan söylememeli, hile yapma-
malı, kimseyi aldatmamalıdır. Kaba ve 
kırıcı olmamalı, çevresindeki insanlarla 
iyi ilişkiler kurmalıdır. Olumsuz davranış-
lardan kaçınmalı, güzel söz söylemeli, 
kibar olmalıdır. Çevresindeki insanlarla 
iyi geçinmeye, hoşgörülü olmaya özen 
göstermelidir.

Bir pano hazırlayan Serdar’ın aşağıdaki 
başlıklardan hangisini kullanması uy-
gun olur? 

A) Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken 
Davranışlar 

B) Orucu Bozan Durumlar 

C) Orucun Başlangıç ve Bitiş Vakitleri

D) Ramazan ve Oruç ile İlgili Kavramlar

14. (I) Hamile olanlar, yolculuğa çıkacak kimse-
ler ve hastalar mazeretleri ortadan kalkın-
caya kadar oruç tutmazlar. (II) Tutamadık-
ları oruçları daha sonra kaza ederler. (III) 
Sürekli sağlık sorunu olan kimseler ve yaş-
lılık nedeniyle hiç oruç tutamayacak durum-
da olan kişiler ise fitre verirler. (IV) Bunlar 
oruç ibadetinde sağlanan kolaylıklardır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) I B) II C) III D) IV

15. 
Allah’a inanan kişi, kendisini sürekli 
görüp gözeten bir Yüce Yaratıcının bu-
lunduğunu bilir. Yaptıklarından sorumlu 
olduğunun ve bir gün hesap vereceğinin 
farkındadır.

Buna göre, Allah’a inanan kişiden aşağı-
dakilerden hangisi beklenmez?

A)

B)

C)

D)

Günah işlemekten kaçınması.

Dürüst davranması.

Başkalarının malına zarar vermesi.

Akraba ve komşularına yardımcı 
olması.
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16. 
“Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanın-
dadır; onları ondan başkası bilemez. O, 
karada ve denizde ne varsa bilir; onun 
bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, 
yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi 
dahi bilir…” (En’âm suresi, 59. ayet)

Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi 
vurgulanmıştır?

A) İlim B) Semi

C) Tekvin D) Vahdaniyet

17. 

Bir resim sergisinde birbirinden güzel 
ve farklı tablolar sergilenmektedir. Bu 
tablolarda ağaçların ihtişamlı bir şe-
kilde yükseldiğini, dağların, ovaların, 
denizlerin en güzel renklerle tasarlan-
dığını ve portrelerde insan yüzlerinin 
tüm ayrıntılarıyla işlendiğini gördüğü-
müzde hayrete düşeriz. Evren mü-
kemmel bir düzen içinde yaratılmıştır. 
Bu düzeni görmek için çevreye bak-
mak yeterlidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi te-
mellendirilmektedir?

Allah’ın her şeyi görüp işittiği

Allah’ın Rahman olduğu

Allah’ın her şeye gücünün yettiği

Allah’ın eksik özelliğinin olmadığı

A)

B)

D)

C)

18. Ramazan ayı gelmeden önce bir öğün 
yemek yemesem ellerim ayaklarım titrer 
fakat Ramazan ayında sahur vaktinden 
iftar vaktine kadar bir şey yiyip içmedi-
ğim halde bu titreme meydana gelmiyor. 
Normalde çok sinirli biri olduğum halde 
Ramazan ayında beni sinirlendirecek bir 
davranışla karşılaştığımda daha olgun 
davranıyorum ve herhangi bir tatsızlık 
çıkmasına müsaade etmiyorum.

Oruç, bu ifadeleri kullanan kişinin dav-
ranışlarına aşağıdakilerden hangisini 
katmaktadır?

D) Kararlılık

C) Merhamet

B) Cesaret

A) Sabır


